
Usnesení 5/2020 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 9.3.2020,  č.j. OUJ/42/2020 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k b. č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání zastupitelstva 

obce: Pospíšil Milan, Doležal Vladislav , zapisovatel: Milan Myšák   

(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k b. č. 3 
pronájem části  pozemku p.č. 1264/2  dle přiložené situace 

Žádost o pronájem pozemku podal pan Arnold Bartůněk, Jehnědí  čp. 79. 

(Výsledek  hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 4  
finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč pro FK Jehnědí 1980, příspěvek zabezbečí chod oslav 40 let 
fotbalu v Jehnědí  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 5 
převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy 
Jehnědí  za rok 2019 ve výši  31 036,88  Kč do rezervního fondu.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k b. č. 7  
Zastupitelstvo obce schválilo dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  Návrh zprávy o uplatňování 

územního plánu Jehnědí za období 2/2015 – 1/2020 (Zpráva je přílohou zápisu).  

(Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení k b. č. 8  
navýšení ceny za malotraktor max. o 20 000 Kč  

(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

K bodu č.  6: 
informaci  o zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce Jehnědí za rok 2019 
 
K bodu č.  8: 
informaci  o přípravě akcí: 

- navýšení ceny malotraktor+vozík vzhledem k přihlášení na STK o max. 20.000 Kč  

- informaci  k přípravě jednotlivých akcí 



 
K bodu č.  9: 
Problém odpadních vod v Jehnědí: starosta informoval o nutnosti řešit odpadní vody pomocí filtrů 

a nových domovních čističek. Zastupitelstvo debatovalo o možnostech řešení a financování, 

v dalších letech by se to řešilo i u obecních budov. 

 

K bodu č.  10: 
Je nutné uklidit prostor bývalého kluziště, cestu kolem hřiště ve Hliňáku a zajistit kontejner na 

trávu k tomuto hřišti. 

 

 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
 
K bodu č. 3:  

Starosta obce připraví návrh nájemné smlouvy  části  pozemku p.č. 1264/2  dle přiložené situace 

Žádost o pronájem pozemku podal pan Arnold Bartůněk, Jehnědí  čp. 79. 

 

 
 

 

Zapsal:                                                                            Milan Myšák, starosta obce  
Milan Myšák                                                                 
  
 
                                                                                          Zápis ověřili:   

            Pospíšil Milan  
 
 
            Doležal Vladislav 

 
 
 

 
 


